
Odpověď ze dne 10.6.2019 
 
 
posílám odpovědi na Vaše dotazy položené dle zákona 106/1999 O svobodném přístupu 
k informacím, které jste adresoval primátorovi města.  
Co se týká odpovědí na otázky v oddíle 2), pak kolegové odkazují na již zveřejněné informace, 
především zprávu pro jednání zastupitelstva města dne 25.4.2019. Všechny materiály, které mohou 
přinést informace k „Ledovému parku“ jsou samozřejmě přiloženy k mailu. 
 
 
Add 1a) Váš dopis adresovaný představenstvu Dostihového spolku, a.s. se dle informací z DS řešil na 
jednání představenstva dne 23.8.2018. Členy představenstva byli a jsou i zástupci majoritního 
akcionáře, tedy města Pardubice. Ve spisové službě – archivu  korespondence primátora tento dopis 
zaevidován není, z toho lze soudit, že dopis jako takový se k primátorovi nedostal. 
 
Add 1b) Tento konkrétní dopis nebyl na programu jednání rady ani zastupitelstva.  
 
Add 1c, d) Obsahem Vašeho dopisu se zástupci DS zabývali na schůzkách se zástupci odboru majetku 
a investic Magistrátu města Pardubic. Dle informace  DS  se každý týden zástupce DS schází se 
zástupcem OMI a řeší operativní záležitosti stavu majetku a případných investic a oprav v areálu 
dostihového závodiště. Každý rok také DS a OMI stanovují priority oprav a investičních akcí. Dle 
informace DS byly všechny připomínky z Vašeho dopisu konzultovány právě s OMI. Na základě toho 
byl například vypracován statický posudek a na základě výstupů z tohoto posudku probíhají následná 
opatření. Pokud se vyskytnou jakékoliv problémy či požadavky ke stavu nemovitosti na dostihovém 
závodišti, je toto řešeno s OMI, coby zástupcem vlastníka areálu. V příloze najdete přehled výdajů 
města za roky 2014 – 2018 ve prospěch areálu dostihového závodiště a Dostihového spolku.  
 
K dotazům pod bodem 2) 
 
Add 2a) Umístění kluziště bylo řešeno smluvním vztahem mezi městem a DS, a.s. Detaily k odpovědi 
obsahuje přiložená důvodová zpráva k informativní zprávě pro jednání zastupitelstva dne 25. 4. 2019, 
zejména str. 5 a str. 6. (v příloze mailu) 
 
Add 2b) Veškeré detaily byly konzultovány se správce dráhy panem Jandou.  
 
Add 2c) Odpověď je zřejmá z detailů k bodu ad 2a).  
 
Add 2d) Z pohledu projektu nejsou tyto opravy vnímány jako škoda, a byly zahrnuty do kalkulace 
uvedení dráhy do stavu pro dostihovou činnost. Detaily jsou též uvedeny v informativní zprávě. 
 
Add 2e) Rozpočet projektu vč. odpovědí na všechny otázky k tomuto bodu obsahuje příloha 
informativní zprávy pro jednání ZmP dne 25.4.2019 .  
 
Add 2f) Viz odpověď k písmenu 2d). Opravy byly součástí rozpočtu na uvedení areálu pro dostihový 
provoz. Detaily viz příloha.   

 
 
 


